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Lieve familie en vrienden,
In november hadden we de laatste mooie najaarsdagen en
de eerste echte winterse buien. Uiteraard vierden we onze
verjaardagen en waren we veel op pad, maar niet samen.
Ook viel er culinair en cultureel weer veel te genieten.
Kortom: een goede maand 

Liefs uit Noorwegen, Albert & Beatrix.

Oslo, Oslo, Oslo
Samen waren we deze maand
maar liefst drie keer in Oslo,
maar geen enkele keer samen.
Op 4 en 5 november was Albert
twee dagen in Fornebu (het
businessdistrikt van Oslo) voor
het jaarlijkse congres van HR
Norge. Het begint bijna een
traditie te worden dat hij op
zijn verjaardag niet thuis is…

Beatrix was op 9 november
met haar collega Paul
uitgenodigd door de Noorse
onderzoeksraad om in Oslo
een praatje te geven over
het succesvol binnenhalen
van EU-onderzoekssubsidie.
Ze beginnen een travelling
roadshow te worden 

Albert reisde op 13 november
(juist ja, Bea’s verjaardag!)
opnieuw een dagje naar Oslo
voor een “ekspertkonferanse”
met Helsedirektoratet (het
Noorse ministerie van
gezondheidszorg) over de
toekomstige personeels- en
vaardigheidsbehoefte in de
gezondheidszorg (wereldwijd).
Een nuttig seminar, met
sprekers vanuit heel Europa.

Culinair genieten
Aangezien Albert op allebei onze verjaardagen
in Oslo was, moesten we het op een andere
manier vieren. Dat werd het nieuwe oostontmoet-noord restaurant ‘Nordøst’ voor
Albert’s verjaardag, en Diner Amical van de
Chaine voor Bea’s verjaardag. Dat was beide
avonden genieten zoals wij het zo graag doen.

Nordøst

De Chaine bij Havfruen: ‘råkfiske’
(gefermenteerde vis), schol, en
lutefisk (gedroogde vis).
Voor alles is een eerste keer 

Helsinki
Bea was deze maand een van de invited
keynote speakers tijdens het Motor Skill
Acquisition congres in Finland. Ze werd erg
in de watten gelegd en had een heerlijke
werkweek in Helsinki en Kisakallio.

De VIP bus
Met de organisatoren en andere
sprekers een dagje toeristen in
Helsinki, met Bea’s first ever
ijshockey wedstrijd, van IFK.

Ritmische gymnastiek toen en
nu, op Olympisch niveau 

Cultureel genieten
Ook op cultureel gebied was het een goede
maand. We hadden 3 concerten met Trondheim
Symfonie Orkest, waarvan Disney’s Fantasia wel de
meest bijzondere was. Ook zijn we met Ingrid naar
het speciale donor-concert geweest op het nieuwe
koor-orgel in de Nidarosdom. Prachtig!

We waren ook weer eens naar de film,
‘James Bond: Spectre’. Hoewel redelijk
onderhoudend absoluut geen hoogstandje.
Dat gaan we nog eens over doen 

Bea moest het helaas missen omdat ze in
Finland was, maar Albert kon weer een avond
lang genieten van de Koreaanse Han-na Chang
samen met TSO en Mahler’s vierde.

HR-seminar op Dovrefjell
Albert was in november ook twee dagen
op pad met zijn hele team (18 personen)
in het kader van teambuilding en
voorbereiding op de fusie met 3
hogescholen en de integratie met het
universiteitsziekenhuis. We hadden
gekozen voor een spannende en
inspirerende omgeving: Dovrefjell!

Ons onderkomen voor deze dagen: Kongsvold fjellstue

Op het programma stonden zowel
sportieve aktiviteiten als vakinhoudelijke.
Al met al een paar geslaagde dagen!

Op het werk...
Omdat er nog steeds mensen zijn die denken
dat we continue vakantie hebben, bij deze nog
wat impressies van onze bezigheden overdag.

In de krant

Bea heeft nog een groot project binnengehaald.
Het geld stroomt echt binnen momenteel.
Verrassing van
Albert’s team op
zijn verjaardag

Bea gaf ook een
praatje over
NTNU’s mentor
programma op
een seminar
georganiseerd
door Albert’s
team

Natuurlijk
Vaak krijgen we de eerste sneeuw al in
oktober, maar dit jaar liet de winter lang op
zich wachten. Dat gaf de gelegenheid voor
een paar mooie herfstwandelingen in de
bergen vlak bij ons huis.

Eind november kwamen
uiteindelijk toch de eerste
sneeuwbuien, en dook de
temperatuur onder het vriespunt.
Eindelijk winter! Nu nog wachten
op zoveel sneeuw dat we ook
weer kunnen gaan skiën 

